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Sytuacja demograficzna w województwie podlaskim

• W 2019 r. na terenie województwa podlaskiego mieszkało 1 178,4 tys. 
osób, w tym 293,8 tys. (rok wcześniej 287,1 tys.) osób w wieku 60 lat i 
więcej, które stanowiły 24,9% ogółu ludności. 

• Województwo podlaskie zamieszkiwało 29,6 tys. osób w wieku powyżej 
85 lat.

• Prognozuje się, iż liczba osób w wieku 60 lat i więcej w województwie 
podlaskim będzie ulegad systematycznemu zwiększaniu. Do 2050 r. 
odsetek osób starszych (w wieku 60+) w ogólnej liczbie mieszkaoców 
województwa ulegnie znacznemu wzrostowi i osiągnie wartośd 43,1%.



Sytuacja ekonomiczna seniorów w województwie 
podlaskim

• Osoby aktywne zawodowo - ogółem 498 tys. osób, w tym 34 tys. osób w wieku 60+;
• Osoby bierne zawodowo – ogółem 395 tys. osób, w tym 242 tys. osób w wieku 60+;

▫ Osoby nieposzukujące pracy – emerytura – 218 tys. osób;
▫ Osoby nieposzukujące pracy - choroba, niepełnosprawnośd – 15 tys. osób;

• Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów (w tys.) – ZUS:
▫ Emerytury 148,5 tys. osób
▫ Renty z tytułu niezdolności do pracy 16,5 tys. osób
▫ Renty rodzinne 25,0 tys. osób

• Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów (w tys.) – KRUS:
▫ Emerytury 66,2 tys. osób
▫ Renty z tytułu niezdolności do pracy 11,6 tys. osób
▫ Renty rodzinne 3,0 tys. osób



Problemy ekonomiczne seniorów
(na podstawie Raportu z badania diagnozy problemów i potrzeb osób starszych występujących na terenie miast i gmin województwa podlaskiego – badania własne ROPS w Białymstoku)

• marginalizacja i wykluczenie społeczne osób starszych ze względu na 
ubóstwo;

• niskie emerytury, w szczególności rolne, niskie świadczenia rentowe;
• wysokie wydatki na leki, opłaty, bilety, usługi zdrowotne;
• niski standard mieszkao;
• niskie świadczenia rentowe, emerytalne;
• brak wystarczających środków finansowych na zaspokojenie potrzeb 

życiowych;
• wysoka odpłatnośd za DPS, duże obciążenie dla rodziny lub gminy;
• utrudniony dostęp do świadczeo z zakresu pomocy społecznej ze względu na 

zbyt niski próg dochodowy w pomocy społecznej;



Sytuacja zdrowotna seniorów w województwie 
podlaskim

Dominujące schorzenia osób starszych wg. 
danych za rok 2019:

• Choroby układu krążenia

• Choroba nadciśnieniowa

• Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej

• Cukrzyca

• Choroby obwodowego układu nerwowego

• Przewlekłe choroby układu trawiennego

• Niedokrwienna choroba serca

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób 
starszych w 2019 roku:

• Niewydolnośd  serca

• Inna opieka medyczna

• Przewlekła choroba niedokrwienna serca

• Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych

• Migotanie i trzepotanie przedsionków

• Miażdżyca

• Zawał mózgu



Infrastruktura służby zdrowia wg. stanu na 2019 rok:

Liczba placówek Liczba łóżek dla osób starszych

Oddziały / pododdziały 

geriatryczne

1 17

Poradnie geriatryczne 13 Nie dotyczy

Zakłady opiekuoczo-lecznicze 15 373

Zakłady pielęgnacyjno-

opiekuocze

11 448

Hospicja stacjonarne 4 119

Hospicja domowe 21 Nie dotyczy

Oddziały opieki paliatywnej 0 0



Kadry medyczne

Lekarze Liczba lekarzy

Geriatrzy 5 w 2018 r. (ze specjalizacją II stopnia lub z 

tytułem specjalisty)

w trakcie specjalizacji z geriatrii 7

Pielęgniarki ze specjalizacją lub ukooczonym kursem 

kwalifikacyjnym w zakresie:

Liczba pielęgniarek

geriatrii 46

opieki długoterminowej 254

opieki paliatywnej 86



Trudności w dostępie do świadczeo opieki zdrowotnej
(na podstawie Raportu z badania diagnozy problemów i potrzeb osób starszych występujących na terenie miast i gmin województwa podlaskiego – badania własne ROPS w 

Białymstoku)

• długi czas oczekiwania na wizytę; 
• niewystarczająca liczba POZ w miejscu zamieszkania;
• brak poradni specjalistycznych blisko miejscowości zamieszkania;
• utrudniony dostęp do poradni rehabilitacyjnych - zbyt mało punktów 

rehabilitacji leczniczej finansowanej z NFZ;
• brak wystarczającej liczby specjalistów;
• problem z dojazdem do ośrodka zdrowia i poradni specjalistycznej;
• znaczne wydatki związane z kupnem leków i leczeniem; 
• brak ośrodka rehabilitacji w miejscu zamieszkania;
• brak poradni geriatrycznych;
• długie kolejki do Zakładów Opieki Długoterminowej, Zakładów Opieki 

Leczniczej;



Infrastruktura pomocy społecznej (2019 rok)

Rodzaj placówki Liczba placówek Liczba miejsc dla osób 

starszych

Liczba korzystających osób 

starszych

Środowiskowe Domy 

Samopomocy

23 854 (liczba wszystkich 

miejsc)

165

Dzienne Domy Pomocy 2 70 64

Placówki zapewniające 

całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w 

podeszłym wieku

21 765 (liczba wszystkich 

miejsc)

Brak danych

Domy Pomocy Społecznej 22 (w 2020 roku 23) 2 362 ( liczba wszystkich 

miejsc)

1 089

Placówki wsparcia dziennego 35 (ogółem) 735 (ogółem) 509 (ogółem)

Placówki Senior+, w tym:

Domy Dziennego Pobytu+ 4 125 (liczba wszystkich 

miejsc)

158

Kluby Senior+ 31 610 (liczba wszystkich 

miejsc)

351



Usługi opiekuocze dla osób starszych – 2019 rok 

Usługi świadczone 

osobom starszym

Rodzaj usług Liczba osób starszych objętych 

pomocą

Wysokośd środków przeznaczonych 

na usługi

Opiekuocze ogółem (w tym ze 

środków własnych)

2 001 15 985 999

w tym:

Specjalistyczne opiekuocze 28 113 504

Specjalistyczne usługi dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi

121 1 529 879

Usługi opiekuocze świadczone przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania są taosze od usług 
stacjonarnych. Dają możliwośd objęcia wsparciem większej liczby osób potrzebujących, nie są ograniczone 
możliwościami lokalowymi. Każdego roku obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuocze, 
którego największą grupą odbiorców są osoby powyżej 75 lat. Organizowanie i świadczenie tych usług jest 
zadaniem własnym gmin finansowanym z ich środków własnych. W celu zwiększenia dostępności do usług 
opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych MRPiPS opracowało program „Opieka 75+”, który 
jest realizowany od dnia 1 stycznia 2018 r. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe 
wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuoczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuoczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.



Największe problemy w świadczeniu opieki nad osobami 
starszymi

• Brak środków finansowych.

• Brak zasobów kadrowych (brak wykwalifikowanej kadry, trudności w 
znalezieniu osób do pracy).

• Brak wyspecjalizowanych instytucji/osób świadczących całodobową 
opiekę osobom starszym, samotnym.

• Mała liczba podmiotów świadczących usługi opiekuocze.

• Niskie wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuocze.



Aktywnośd seniorów w województwie podlaskim

W 2019 r. na terenie województwa 
podlaskiego funkcjonowało 

166 klubów i innych miejsc spotkao 
dla seniorów 

(dane na podstawie Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej za rok 2019)



Aktywnośd seniorów w województwie podlaskim:

▫ na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 15 Rad Seniorów: Rada Seniorów przy 
Marszałku Województwa Podlaskiego, Miejska Rada Seniorów w Białymstoku, Łomżyoska 
Społeczna Rada Seniorów, Miejska Rada Seniorów w Suwałkach, Miejska Rada Seniorów 
w Sejnach, Augustowska Rada Seniorów, Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie 
Białostockiej, Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych, Gminna Rada Seniorów w 
Łapach, Gminna Rada Seniorów w Puosku, Rada Seniorów Gminy Supraśl, Rada Seniorów 
Gminy Choroszcz, Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Rady Seniorów 
w Sokółce, Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka;

▫ na terenie województwa podlaskiego, funkcjonuje 21 Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
tj.: w Białymstoku, w Augustowie, w Łomży, w Grajewie, w Sejnach, w Hajnówce, w 
Siemiatyczach, w Mookach, w Suwałkach, w Sejnach z filią w Puosku, w Zambrowie, w 
Wysokiem Mazowieckiem, w Goniądzu, w Sokółce, w Łapach, w Wasilkowie, w 
Ciechanowcu, w Bodkach, w Bielsku Podlaskim, w Kolnie, w Czerwonem (Gmina Kolno).



Od 2012 roku organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego otrzymują wsparcie na 
realizację projektów na terenie województwa podlaskiego m.in. w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

• Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału 
poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. 

• O dofinansowanie można ubiegad się w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych (I), aktywnośd społeczna 
promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (II), partycypacja społeczna osób starszych (III), usługi społeczne 
dla osób starszych (IV).

• W latach 2019 – 2020 wsparcie otrzymało 24 projektów realizowanych na terenie woj. podlaskiego na łączną kwotę: 
2.879.280,30 zł. 

• Organizacje, które otrzymały wsparcie na realizację działao w ramach ASOS na terenie województwa podlaskiego to 
m.in.: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, LGD Puszcza Knyszyoska, OWOP, 
Caritas Diecezji Drohiczyoskiej, UTW w Białymstoku, Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, Fundacja 
Pro Anima, Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, „EUROPARTNER” Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej, OSP w Radziłowie, Fundacja Inny Świat Rodziny, Stowarzyszenie Przyjaciół Słomianki, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach, Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Orzeł, PRZYSTAO 
POMYSŁÓW, Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH„.

Stowarzyszenie „Szukamy Polski” w ramach ASOS realizuje projekt „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”, 
który  umożliwi zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeo, nawiązywanie współpracy, podnoszenie wiedzy i kompetencji 
społecznych przedstawicieli wszystkich Rad Seniorów w regionie. 

Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306.



W latach 2018 – 2019 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 
zorganizował następujące działania na rzecz osób starszych:

• wspólnie z Zarządem Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów:
▫ „Światowy Dzieo Inwalidy”, 
▫ Rejonowy i Wojewódzki Przeglądu Zespołów Artystycznych ARS2018, 
▫ Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla seniorów,
▫ Inne działania przeciwdziałające izolacji i samotności ludzi starszych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – m.in. zakup i przekazanie paczek najstarszym ubogim emerytom z terenu 
województwa podlaskiego w okresie świątecznym.

• współorganizacja II Podlaskiego Kongresu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!” wspólnie z 
Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 
Podlaską Grupą Wojewódzką Region Białystok IPA oraz Polskim Stowarzyszeniem 
Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku;



ROPS w Białymstoku w latach 2018 – 2019 roku wspierał organizacje 
pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert:

W sferze pomocy społecznej udzielono dotacji na następujące zadania:
1. „Organizacja, promocja Podlaskich Dni Rodziny” – 11 dotacji na kwotę 22 000,00 zł; 
2. „Propagowanie, wspieranie i organizacja działao skierowanych do osób doznających przemocy w 
rodzinie, w tym z grup szczególnego ryzyka: dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze” – 6 
dotacji na kwotę 20 000,00 zł;
3. „Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego, w tym komunikacji publicznej na obszarach 
wiejskich oraz wspieranie działao na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
ubóstwem” – 7 dotacji na kwotę 23 600 zł;

Ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udzielono 23 dotacje z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 199 327,00 zł. 
W 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs na kolejne 100 000 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego 
udzielił dotacji 11 podmiotom.



W 2020 roku ROPS w Białymstoku rozpoczął realizację projektów mających na celu przeciwdziałanie 
sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 

na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej

• Projekt „Wdrożenie działao mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z 
zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w 
obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Celem nadrzędnym 
projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkaoców województwa podlaskiego 
objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami 
epidemii COVID-19. W wyniku realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 37 podmiotów lub instytucji 
w obszarze systemu pomocy społecznej w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19. Wartośd wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 
w ramach projektu: 4 500 000 zł.

• Projekt „Bezpieczna przyszłośd – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 
oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie 
ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Projekt przyczyni się do 
ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy 22 zarejestrowanych 
na terenie województwa podlaskiego Domów Pomocy Społecznej. Wartośd projektu ogółem wynosi 5 610 
450,00 PLN



Informacja została przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

• „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019”, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku,

• „Informacja o sytuacji osób starszych w województwie podlaskim za 2019 
rok”, „Karta Województwa Podlaskiego” zawierającą dane o sytuacji osób 
starszych w woj. podlaskim za 2019 rok, Podlaski Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku,

• Raport z badania diagnozy problemów i potrzeb osób starszych występujących 
na terenie miast i gmin województwa podlaskiego, badania własne ROPS w 
Białymstoku.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

UL. KOMBATANTÓW 7

15-110 BIAŁYSTOK

WWW.ROPS-BIALYSTOK.PL

TEL. 85 744 72 72


