
 
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

16.05.2018 r. 

W 2017 r. działały 1723 zakła-
dy stacjonarne pomocy spo-
łecznej 

Blisko połowa wszystkich 
zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej to domy 
pomocy społecznej  

 

70,0% wszystkich miejsc w 
zakładach stacjonarnych 
pomocy społecznej to miej-
sca w domach pomocy spo-
łecznej 

 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 
2017 r. 
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie 
całego kraju działały 1723 zakłady stacjonarne 
pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys. 
miejsc, przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców. 
Liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej 
w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 2,7%, liczba 
miejsc w tych zakładach o 1,3%, a mieszkańców o 
1,3%. 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 

W 2017 r. funkcjonowało 859 domów pomocy społecznej (blisko połowa wszystkich zakładów 
stacjonarnych pomocy społecznej), 313 placówek zapewniających całodobową opiekę oso-
bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach dzia-
łalności gospodarczej lub statutowej oraz 276 schronisk dla bezdomnych. Liczba jednostek 
w pozostałych typach placówek wyniosła 275. 

Wykres 1. Struktura zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według typu placówki 

  Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  pode-
szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. 

  

Miejsca 

Domy pomocy społecznej dysponowały 81,2 tys. miejsc (70,0% wszystkich miejsc w zakładach 
stacjonarnych pomocy społecznej). Schroniska dla bezdomnych posiadały 15,7 tys. miejsc, 

  1,3% 
wzrost liczby mieszkańców zakła-
dów stacjonarnych pomocy spo-
łecznej w porównaniu do 2016 r. 
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22,0% wszystkich mieszkań-
ców zakładów stacjonarnych 
pomocy społecznej przeby-
wało w placówkach dla osób 
w podeszłym wieku 

 

placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej 11,3 tys., 
a noclegownie 3,8 tys. Liczba miejsc w pozostałych typach placówek wyniosła 3,9 tys. 

Mieszkańcy 

W ciągu całego roku w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 166,5 tys. 
osób, a w dniu 31 XII 109,2 tys. osób, w tym 50,8 tys. kobiet. Trzech z czterech mieszkańców to 
pensjonariusze domów pomocy społecznej. W pozostałych typach placówek łącznie przeby-
wało 28,8 tys. osób, w tym w schroniskach dla bezdomnych 13,3 tys., a w placówkach zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej 10,3 tys. Najwięcej 
mieszkańców (22,0% wszystkich mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej) 
przebywało w placówkach dla osób w podeszłym wieku, niewiele mniej bo 21,2% w placów-
kach dla osób przewlekle psychicznie chorych, natomiast w placówkach dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 19,4%. 

Wykres 2. Mieszkańcy zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup mieszkańców 

   Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Największą grupę mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej stanowiły osoby, 
które ukończyły 65 rok życia. Była to prawie połowa wszystkich pensjonariuszy. Co czwarty 
mieszkaniec to osoba w wieku 40-59 lat. Najmniej liczną grupę, niecałe 2%, stanowili młodzi 
mieszkańcy do 18 roku życia. 

Wykres 3. Struktura mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej według grup wieku 

  Stan w dniu 31 XII 
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Tablica 1. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej według województwa 

   Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA Placówki Miejsca Mieszkańcy 

POLSKA 1723 116056 109241 

Dolnośląskie 106 8307 7770 

Kujawsko-pomorskie 71 5326 5031 

Lubelskie 69 5256 5009 

Lubuskie 40 2948 2793 

Łódzkie 107 8182 7836 

Małopolskie 163 10550 10056 

Mazowieckie 264 16940 15704 

Opolskie 57 4179 3966 

Podkarpackie 80 5625 5247 

Podlaskie 49 3296 3025 

Pomorskie 113 7210 6812 

Śląskie 219 13660 12845 

Świętokrzyskie 72 4470 4299 

Warmińsko-mazurskie 86 5316 5076 

Wielkopolskie 148 9178 8527 

Zachodniopomorskie 79 5613 5245 

a Placówki bez filii. Miejsca i mieszkańcy z filiami.  
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Powiązane opracowania 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL- temat ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Dom pomocy społecznej 

Noclegownia 

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej 

Rodzinny dom pomocy 

Schronisko dla bezdomnych 

Środowiskowy dom samopomocy 
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